Pravila in pogoji nagradnega žrebanja za brezplačne vstopnice za festival Ex Ponto 2010,
15.9.- 22.9.2010 v Ljubljani
Organizator nagradne igre je družba TOČKASI d.o.o., Stegne 11 B, 1000 Ljubljana v sodelovanju s
Kulturnim društvom B-51.
1. Potek nagradne igre
V nagradni igri za pridobitev 50 brezplačnih vstopnic za festival Ex Ponta bo sodeloval vsak
uporabnik TOČKE, ki bo na prvo oglasno sporočilo odgovoril pravilno na telefonsko številko 3388.
Nagrade bo prejelo 50 izžrebancev, ki bodo v času žrebanja izpolnjevali pogoje, navedene v teh
pravilih in pogojih nagradne igre.
2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra bo potekala v času od 08.09. 2010 do vključno 09.09. 2010.
V žrebanje bodo vključeni vsi uporabniki TOČKE, ki bodo na prvo oglasno sporočilo odgovorili pravilno
od 08.09.2010 do vključno 09.09.2010. Organizator bo izvedel nagradno žrebanje dne 10.09.2010.
3. Nagrade, žrebanje in obveščanje
Nagradni sklad:
- 50 x brezplačna vstopnica za festival Ex Ponta, 15.9.- 22.9.2010, Ljubljana
Žrebanje bo izvedeno v prostorih družbe TOČKASI d.o.o., Stegne 11 B, 1000 Ljubljana.
Denarno izplačilo vrednosti nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretje osebe, prav tako ni
možna menjava nagrad.
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni z brezplačnim SMS-om. Podatki o prejemnikih nagrad bodo
shranjeni na sedežu družbe TOČKASI d.o.o., Stegne11 B, 1000 Ljubljana skupaj z zapisnikom komisije.
Če izžrebanemu nagrajencu ni mogoče izročiti nagrade do dneva prireditve, izgubi pravico do nagrade.
Izžrebanci v nagradni igri organizatorju dovoljujejo objavo imena, priimka ter kraja bivanja na
spletnih straneh TOČKE. Seznam nagrajencev bo objavljen 10.09.2010 na spletni strani www.tocka.si.
4. Varovanje osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri vsak sodelujoči soglaša tudi s pogoji in pravili nagradne igre,
objavljenimi na www.tocka.si . Vsi zahtevani osebni podatki omogočajo izvedbo nagradne igre in
podelitev nagrad.
Družba TOČKASI d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke skrbno varovala in jih uporabljala v
skladu s svojo politiko zasebnosti in upoštevala ter spoštovala vsa določila Zakona o varstvu osebnih
podatkov.
5. Pridržki
Družba TOČKASI d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi jo morda utrpel v nagradni igri izžrebani
nagrajenec, za katerega bi se naknadno ugotovilo, da ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v
nagradni igri.
Za kvaliteto izdelkov, ki bodo podeljeni in za garancijske pogoje odgovarja proizvajalec.

6. Odgovornost
Organizator nagradne igre družba TOČKASI d.o.o., prevzema odgovornost za izvedbo nagradne igre

in s tem povezanimi vprašanji.
7. Reklamacije in vprašanja
V primeru reklamacij in težav, povezanih s potekom nagradne igre ter nagradami, lahko pošljete
pritožbo ali pripombe na e-naslov info@tocka.si ali brezplačno pokličete Center za pomoč
uporabnikom TOČKE na 080 3388.

